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سرمقاله
رئیس جمهوری که به 
وعده هایش عمل کرد! 

?مرتضی آژند
 دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در 
فرمانی ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور از جمله 
ایران را به آمریکا به مدت 90 روز صادر کرده 
اس��ت. دس��توری که می خواهد ب��ه دنیا بگوید 
عصر ترامپ آغاز ش��ده اس��ت به گوش باشند، 
فرمانی که با همه نکات منفی که می تواند برای 
بشریت داشته باشد نکات مثبت پنهانی هم دارد. 
قانون منع ورود اتباع چند کشور و دیوارکشی 
در مرز مکزیک از ش��عارهای انتخاباتی ترامپ 
ب��ود، ش��عارهایی ک��ه در اولی��ن روزه��ای 
ریاست جمهوری اش دستور اجرایی شدن آنها را 
صادر کرده اس��ت. در واقع ترامپ به وعده هایی 
که داده اس��ت دارد عمل می کند؛ وعده هایی که 
به خاطر س��ر دادن آنها راهی کاخ س��فید ش��ده 
اس��ت. این نکته ای مثبت برای یک سیاستمدار 
است که به وعده هایی که داده است، هر چند که 
بد باشند عمل کند، چیزی که در کشور ما کمتر 
به آن عمل می ش��ود و وعده های داده شده فقط 

تاریخ مصرف انتخاباتی دارند. 
نکته دیگر دستور ترامپ اجرایی شدن سریع آن 
بعد از ابالغ دس��تور اس��ت؛ به نح��وی که هنوز 
امضای دس��تور تمام نش��ده بود که سازمان های 
مس��ئول آن را اجرایی کرده ان��د و از بخش نامه، 
دستورالعمل و کاغذ بازی های معمول اداری که 
در کشور ما مرسوم است خبری نبود. برای درک 
اهمیت اجرایی شدن دستور ترامپ در چند ساعت، 
کافیس��ت به تصمیم هایی که در کشور خودمان 
گرفته می شود و فاصله زمانی که به طور کامل 
اجرا می ش��وند را در نظر داش��ته باشیم تا اهمیت 
سرعت العمل اجرایی شدن دستور ترامپ مشخص 
شود. طرف دیگر دستور ترامپ معترضان به این 
قانون در کش��ور آمریکا هستند، مردم به راحتی 
تمام در خیابان های شهرهای آمریکا راهپیمایی و 
تظاهرات می کنند، س��ناتورها و مسئوالن سابق 
آزادانه به این دس��تور حمل��ه می کنند و قضات 
ایالتی دستور را تعلیق کرده اند، حجم مخالفت ها تا 
جایی پیش رفته است که...        ادامه در صفحه 9
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رییس قوه قضاییه با بیان 
اینک��ه هی��چ مخالفت��ی با 
مقوالتی نظیر صلح و آشتی 
ملی ن��دارد، ط��رح »لزوم 
آش��تی ملی« را نادرس��ت 
دانست و گفت: مردم فهیم 
و بصیر ما در جایی که منافع 

و امنیت ملی...

رئیس کل بانک مرکزی 
با بیان اینکه بانکهای ایرانی 
در روابط با س��ایر همتایان 
بین المللی از محدودیت های 
تحریم خارج شده اند، گفت: 
اکنون شاهد گسترش بیشتر 
مراودات بانکی در س��طح 

بین المللی هستیم...

ریيس قوه قضایيه: مردم با هم 
قهر نيستند که نيازمند آشتی ملّی باشند

گسترش حلقه مراودات بانکی ایران
 در پسابرجام

جوان ها را رها کنيد، بزرگترها را بگيرید!
بی تدبيری  برانکو

اعالم برندگان گرمی 2017
اسکار در دستان کلهر

 سیاست

اقتصاد

ورزش

هنر
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هشتاد و چهارمین دربی 
تهران در شرایطی با برتری 
ش��اگردان منصوری��ان به 
پایان رسید که سرخپوشان 
خیلی زود ب��ه گل برتری 
رس��یدند اما نتوانستند از 
این گل مراقبت کنند و در 

فاصله زمانی کوتاهی...

پنجاه ونهمین دوره جوایز 
»گرمی« در حالی برگزار 
 Sing Me« شد که آلبوم
Home« به سرپرس��تی 
»یویوم��ا« و نوازندگ��ی 
»کیه��ان کله��ر« جای��زه 
بهترین موسیقی جهانی را 

از آن خود کرد...

   d مزايده نوبت دوم سال 1395 چاپ اولc
  بانك توسعه تعاون استان خوزستان در نظر دارد تعداد 12 پالك ثبتي از امالك مازاد و تمليکي خود را از 

طریق مزایده نوبت دوم سال 1395 با وضع موجود به فروش برساند.

1-  متقاضيان شرکت در مزایده مي بایست ابتدا جهت شرکت در هر مورد 
مزایده، مبلغ 250/000 ریال را به حساب شماره 2000/111/10000/1 
ب�ه نام س�پرده الحس�نه ج�اري وجوه واری�زي بابت ش�رکت در مزایده و 
مناقصه مدیریت ش�عب بانك توسعه تعاون اس�تان خوزستان نزد شعبه 
مرکزي بانك توسعه تعاون اهواز واریز و جهت دریافت اسناد و هماهنگي 
بازدی�د، از تاری�خ انتش�ار آگه�ي ت�ا س�اعت 14 روز )دوش�نبه( م�ورخ 
1395/12/09 به اداره ش�عب بانك توس�عه تعاون به نشاني اهواز امانيه 

خيابان مدرس بين خيابان مدني و فاطمي پالك 38 مراجعه نمایند.
2-  متقاضيان خرید مي بایس�ت پاکات ش�رکت در مزایده را در قالب س�ه 
پاکت )الف( و )ب( و )ج( به صورت دربس�ته و امضا ش�ده )براي متقاضيان 
حقيقي( و ممهور به مهر و امضاي شرکت )براي متقاضيان حقوقي( حداکثر 
تا س�اعت 14 روز چهارش�نبه مورخ 1395/12/11 به اداره شعب تسليم و 

رسيد دریافت نمایند.
3-  متقاضيان خرید باید معادل 5درصد قيمت پایه مندرج در آگهي مزایده 
)پس از کس�ر ده درصد( را به عنوان س�پرده ش�رکت در مزایده به صورت 
نق�دي ب�ه ش�ماره حس�اب 2000/111/10000/1 ب�ه ن�ام س�پرده 
قرض الحس�نه ج�اري وج�وه واریزي بابت ش�رکت در مزای�ده و مناقصه 
مدیریت ش�عب بانك توس�عه تعاون استان خوزس�تان نزد شعبه مرکزي 
اه�واز واری�ز و في�ش واری�زي آن را در پاک�ت )الف( ق�رار داده و روي پاکت 
مش�خصات خود را قيد و مطابق با س�ایر شرایط و ضوابط قانوني تحویل 

بانك نمایند.

4-  متقاضيان خرید مي بایست سایر مدارك مورد نياز شامل فرم شرکت در 
مزای�ده، تصوی�ر کارت مل�ي و تصوی�ر تمام�ي صفحات شناس�نامه براي 
متقاضي�ان حقيق�ي و تصوی�ر روزنام�ه رس�مي و آگهي تغيي�رات آن براي 
متقاضي�ان حقوق�ي را در پاکت )ب( و فرم پيش�نهاد قيم�ت را در پاکت )ج( 

قرار دهند. )پيشنهادها بایستي در پاکت هاي دربسته تسليم شود(
5-  در مواردي که امالك داراي متصرف مي باش�ند تخليه این گونه اموال بر 
عه�ده خری�دار بوده و در ص�ورت نياز به تنظيم وکال�ت بالعزل جهت اخذ 

استعالمات کليه هزینه ها بر عهده خریدار است.
6- گش�ایش پاکات راس س�اعت 13/30 روز شنبه مورخ 1395/12/14 
در اداره شعب استان خوزستان خواهد بود. ضمنا حضور شرکت  کنندگان در 
جلس�ه گش�ایش پاکات اختياري و منوط به ارائه کارت شناس�ایي و رسيد 
تحویل پاکت پيش�نهاد بوده و چنانچه تغييري در زمان و مکان آن صورت 

گيرد مراتب به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسيد.
7-  بانك توسعه تعاون در رد یا قبول یك یا تمام پيشنهادات خرید یا ابطال 

مزایده مختار است.
8-  در صورتي که برندگان اول و دوم از انجام به نحوي خودداري یا انصراف 

نمایند سپرده آنها به نفع بانك ضبط خواهد شد.
9-  کلي�ه هزینه هاي کارشناس�ي و هزینه هاي قانوني نقل و انتقال و س�ایر 

هزینه ها بر عهده برنده مزایده مي باشد.                         م/الف 5/4888
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شوش، خيابان زهير خيابان ابوالفضل)ع(- )متصرف دارد(

شوش، خيابان نسيم 4 خيابان 12 متري پالك 51- )متصرف دارد(

رامهرمز، خيابان درویش پور رو به روي مس�جد امام حس�ن مجتبي)ع(- )متصرف دارد(. ملك طبق 
طرح جامع به ميزان 5 مترمربع از قسمت غرب در طرح تعریض قرار دارد.

اه�واز، عي�ن دو خياب�ان 7 ش�رقي پالك 10 – )از س�مت کوچه 6 متري به عمق 30 س�انتي متر و از 
سمت خيابان 7 شرقي 17/5 سانتي متر در مسير تعریض قرار دارد همچنين رعایت پخ به ميزان 3 

متر الزاميست- مساحت کل عقب نشيني حدودا هفت متر مي باشد.(

سوسنگرد، کوي فرهنگيان زکریاي هفت پالك 16

اهواز، خرمکوشك جنب ساختمان پست و تلگراف پالك 1- )از دو ضلع شمال و غرب به مقدار 1/5 
مترمربع و 2/45مترمربع و یخ به طول 2 مترمربع حدودا به متراژ 40 مترمربع عقب نش�يني دارد- 

متصرف دارد(

سوسنگرد، انتهاي خيابان شریعتي جنوبي حنين

خرمشهر، کوي آریا بلوار مهر خيابان رسام- )متصرف دارد، اعياني فاقد ارزش مي باشد(

خرمشهر، محرزي نهر 5

خرمش�هر، کوي طالقاني، باس�کول رضواني کوچه 6 متري، بين تير و خرداد )متصرف دارد و س�هم 
بانك به ميزان 3/5 دانگ از شش دانگ ملك به مبلغ 343/863/333 ریال مي باشد(

اندیمشك، خيابان عمادالدین کریمي پالك 22 )متصرف دارد(

اندیمشك، قلعه لور، خيابان اباذر بين استقالل و کوچه قسط پالك 100 – )متصرف دارد، ملك مورد 
نظر از ضلع شمالي به ميزان 2/20 متر اختالف دارد(

مديريت شعب بانك توسعه تعاون استان خوزستان

اعتراض  خوزستانی ها  به طرح های انتقال آب و شرایط بحرانی  زندگی؛ 

نتايج يک بحران عمیق زيست محیطی
گروه جامعه: این بار به جای بارش خاک و  ریزگرد، بارش اندک باران یکشنبه 
ش�ب،  س�بب قطع برق  برخی  مناطق اهواز و چند شهرس�تان دیگر ش�د، به 
طوریکه بر اساس ادعای شهروندان این خاموشی تا ظهر دیروز ادامه داشت  و 

باعث سردرگمی مردم این کالنشهر و سایر نقاط استان شد. 
این سوال تمام مردم خوزستان است؛ چرا خوزستانی ها و مشکالتشان از هر نوعی 
که باشد، جدی گرفته نمی شود؟مردم و رسانه ها بارها و بارها از ریزگردها گفتند و 
نوشتند اما پس از چند سال کسی کار نکرد. انتظار مردم استان این است کاری برای 

حل ریزگردها شده و مسئوالن حداقل از قطعی آب و برق جلوگیری کنند.
در همین رابطه،یک کارش��ناس وزارت نیرو در گفت وگویی به نکات و جوانب 

مختلف بحران اخیر در خوزستان پرداخته که چکیده آن را در زیر می خوانید:
* بحران  موجود در خوزستان، یک بحران عمیق زیست محیطی با تبعات شدید 

امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است.
* حدود 70 درصد تاالب هورالعظیم که چون فیلتری برای زیست بوم خوزستان 

عمل می کرد، خشک شده است.
* بر اثر برداش��ت آب باالدس��ت کرخه و کارون و نیز برنامه عجیب وزارت نفت 
عالوه بر اینکه این تاالب از کارکرد طبیعی خارج شده، بلکه به یکی از کانون های 

بکر و مستعد ریزگرد بدل شده است.
* حجم عجیب ریزگردها این بار چنان وس��یع بوده که در ترکیب با رطوبت هوا، 

الیه ای از گل و خاک بر تاسیسات و شبکه برق استان نشانده.
* مشکل اینجاست که این الیه رساناست و موجب اتصال در شبکه برق می شود. 

از مدار خارج شدن شبکه همانا و فلج شدن استان همان.
* در پیمایش��ی که دانش��گاه شهید چمران به سفارش استانداری خوزستان انجام 
داده بود، بیش از 90 درصد کارکنان بومی اس��تان، خواس��تار انتقال از خوزس���تان 
هستند و این یعنی تهی شدن یکی از کانون های تمدنی و مناطق توسعه ای کشور از 

سرمایه انسانی.
* متاس��فانه س��وءمدیریت منابع آبی که آن هم ناش��ی از بی تدبیری محض در 
آمایش صنعتی و کشاورزی استان های همجوار است، منجر به تبدیل تدریجی جلگه 

خوزس�تان به عنوان دومین استان حاصل خیز کشور به بیابان شده است.
* واقعیت آن اس��ت که تأثیر تغییر اقلیم خوزس���تان در مقایسه با سوءمدیریت و 

فقدان برنامه ریزی آن چنان هم شدید نیست.
* از ۱۶ میلیارد مترمکعب آبی که در رودخانه های استان جاری بود، اکنون فقط 

5/7میلیارد مترمکعب آب وارد  استان می شود!
* مهم تری��ن و عاجل تری��ن کاری که برای خوزس���تان و البته س��ایر مناطق پر 
ریس��ک اقلیم��ی می ت��وان انج��ام داد این اس��ت که دول��ت بپذیرد چی��زی به نام 
»برنامه ریزی توسعه و آمایش سرزمین« وجود دارد!                    صفحه 4 را بخوانید


